
، أشد من لعنته ألن الطرد واإلبعاد  وجل أشد من لعنته والغضب، غضب الرب عز وغضب عليهم )) ((الثاين: 

، يكون املقصود حرمان هذا اإلنسان من اجلنة وإن مل يكن غضب  عن رمحته قد يصحبه غضب وقد ال يصحبه

، اللعان سببه ؟ سببه أن  اللعان؛ فالغضب أشد ، ويدل على أن الغضب أشد قول اهللا تبارك وتعاىل يف آية 

الرجل يرمي زوجته بزنا وأنتم تعلمون أنه ال ميكن أن يرمي أحد زوجته بزنا إال وهو صادق ألن هذا يدنس فراشه 

، غري الزوج لو رمى امرأة بالزنا قلنا إما أن تقيم أربعة شهود وإال  ، ومن مث صارت الشهادات قائمة مقام الشهود

، إذا مل تقر الزوجة فالعن ؛ يؤتى  ، إذا مل تقر العن ج ما حيتاج نقول له هذا ، نقول العنحد يف ظهرك ؛ الزو 

بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت ، فيقول يشهد ، يف اخلامسة يقول: وأن لعنة اهللا علي ، 

من باب حتاشي اإلضافة إىل  والضمري هنا جيب أن يكون هنا ضمري متكلم عندما يتكلم به الزوج ؛ لكن هذا

ضمري املتكلم ألن اللعن ما هي على املتكلم ، اللعنة على من ؟ على الزوج ؛ وهلذا يقول هو: علي ، فيشهد 

مخس مرات الذي زوجتها زنت واخلامسة يقول أيش ؟ وأن لعنة اهللا علي إن كان من الكاذبني ؛ هي تشهد برد  

امسة وأن غضب اهللا علي إن كان من الصادقني ، ومعلوم أن كذا كالم الزوج أربع مرات أنه كاذب ويف اخل

ألن الزوج أقرب منها إىل الصدق وهي رمبا تفعل هذا يعين تشهد على أنه   ؛ على الزوجة أشد من كذب الزوج

كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها ؛ لكن الزوج ال ميكن أن يراعي هذا؛ وهلذا كان الغضب يف جانبها 

إذا اليهود  (( من لعنه اهللا وغضب عليه )) اللعنة يف جانب الزوج ؛ وبه عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة .و 

مغضوب عليهم ؛ ألم علموا احلق ومل يعملوا م ؛ النصارى اآلية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم ؛ 

يبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألن اخلطاب مع من ؟ مع أهل الكتاب ، والشك أن النصارى بعد تكذ

وسلم مغضوب عليهم وال فرق بينهم وبني اليهود بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمني واحلروب الصليبية 

إذا قرأها اإلنسان عرف شدة أعداء النصارى للمسلمني وهم اآلن درع لليهود يف وقتنا احلاضر يناصرون اليهود 

على أسلحتهم وال إنكار على فعائلهم ، وهذا شيء ال خيفى على العميان فضال على  ويدافعون عنهم وال تفتيش

ألن اليهود بعد بعثة الرسول علموا احلق  ؛ املبصرين ؛ إذا غضب عليهم ينطبق يف هذه اآلية على اليهود والنصارى

وجعل  (( . لة الغضبوالنصارى بعد بعثة الرسول علموا احلق وأنكروه ؛ فيكونون مجيعا حتت هذه املظلة مظ

وسبب جعل القردة هو أم  جعل منهم القردة والخنازير )) منهم القردة و الخنازير وعبد الطاغوت )) ((

حتيلوا على صيد احليتان احملرم صيده يف يوم السبت فتحيلوا عليه ليتخذوه يوم األحد يقول العلماء يضعون الشباك 

بتالهم اهللا عزوجل بأن تأيت احليطان شرعا عليهم طابق من كثرا لكن يف يوم اجلمعة ويوم السبت سبحان اهللا ا

 ؛ فماذا فعلوا ؟ حتيلواليهم فكأم عجزوا عن حتمل هذا ، ال جيوز أن يصطادوا ألنه حمرم ع ال جيوز أن يصطادوا



الفعل ظاهره ،  ، وضع الشباك يوم اجلمعة تأيت احليطان يوم السبت فيها شرعا فإذا كان يوم األحد أخذوها

، الفعل ظاهره اإلباحة ألم مل يصطادوا يوم السبت اصطادوا يوم األحد ؛ فلما كانت هذه الفعلة احملرمة  اإلباحة

، شف اجلزاء من جنس العمل ، صاروا قردة ؛ وهل شبيهة باحلالل مسخهم اهللا عزوجل قردة ألنه شبيه باإلنسان

سا صاروا قردة حسة، هذا الذي عليه مجهور املفسرين وهذا هو هذا معىن أم صاروا قردة معنة أو حسة ؟ ح

ظاهر القرآن وإن كان بعض املعاصرين ذهب إىل أم كانوا قردة معىن أي صاروا مثل القرود ليس عندهم أفكار 

بين آدم وال عقول بين آدم ؛ لكن يقال األصل هو احلقيقة ، األصل هو احلقيقة ، واهللا على كل شيء قدير، 

((كونوا قردة خاسئين خلق اإلنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر وهلذا قال:  الذي

فصاروا قردة ؛ لكن هل بقوا ؟ اجلواب: ال؛ ألن املقصود من كوم قردة أن يكونوا عربة ونكاال وال يلزم من  ))

،  ، ال نسل هلم يوانا من أجل العقوبةهذا أن تتسلسل الذرية ؛ ولذلك قال أهل العلم إنه ال نسل ملن نسخوا ح

نعم  أين هذا ؟ هل يف القرآن أن بين إسرائيل صاروا خنازير غري هذه اآلية ؟ الخنازير )) (( ؛من مات خالص 

نقول هذه اآلية جعل منهم خنازير ؛ أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب ما هو الزم، إذا حكى اهللا عنهم أم 

نوا خنازير ، ولعله ـ واهللا أعلم  وال نقول على اهللا ما ال نعلم ـ لعل هؤالء الذين قلبوا خنازير صاروا خنازير فهم كا

لعل حيلهم كانت على الزنا ألن املعروف أن اخلنازير ليس هلا غرية إطالقا ، احليوان غري اخلنزير يغار ما أحد جييء 

ل لصاحبه اصعد ، يقولون ليس له غرية ، وهذه من أنثى إال إذا كان غالبا ، لكن اخلنزير ينزل من أنثاه ويقو 

حكمة اهللا عزوجل أن حرم اخلنزير ألنه ليس له غرية ؛ فعلى كل حال إن صح هذا فاهللا أعلم حنن ما ندري ؛ 

فيها قراءتان  وعبد الطاغوت )) ((وجل:  يقول عز املهم أن نؤمن بأن اهللا جعل من أهل الكتاب قردة وخنازير .

على أن عبد فعل ماض والطاغوت مفعول به ؛ وعلى هذا فتكون معطوفة على  عبد الطاغوت )) ((؛ األوىل أن 

أفهمتم ؟ إذا عبد فعل  )) وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرلعنه اهللا  ((صلة املوصول وهو قوله: 

ه يعين عبد الطاغوت والطاغوت ؟ مفعول ب من لعنه اهللا )) ((ماض فيها ضمري مسترت يعود على من يف قوله: 

عبد هو عبادة بالركوع  من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت )) ((

واملراد بالطاغوت ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا بتعريف من أمجع التعريف قال: كل ما  والسجود والطاعة مبا يأمر .

، كل إنسان يتجاوز احلد يف عبادة أحد من غري اهللا فهذا املعبود  جتاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

طاغوت ، كل إنسان يتجاوز احلد يف اتباع غري شريعة اهللا فقد اختذه طاغوت، كل إنسان يتجاوز حده يف طاعة 

اع؛ سلطان أو أمري فقد اختذه طاغوتا ؛ إذا الطاغوت كل ما يتجاوز به اإلنسان حده من معبود أو متبوع أو مط

فإن قال قائل:  وهلذا نقول ما جتاوز العبد حده ألن أصل الطاغوت من الطغيان ، أصل الطاغوت من الطغيان .



قلنا  هذا املعبود كيف نسميه طاغوتا ؟ هذا املتبوع كيف نسميه طاغوتا ؟ هذا املطاع كيف نسميه طاغوتا ؟

بد غري اهللا أو ا وصف للفاعل للعابد الذي عالطاغوت هنا مبعىن الطغيان والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكنه

وعبد  وعبد )) (( ((فيها قراءة ثانية:  أو اتبع غري رسول اهللا يف معصية اهللا عزوجل . أطاع غري اهللا من ,

 لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت من باجلر على أن عبد اسم مفرد كما يقال: السبع والسبع الطاغوت ))

وتكون معطوفة  عبد الطاغوت )) ((؛ وعلى هذه القراءة نقول :  : عبد وعبدد ؛ فهما لغتان، فيقال العبد والعب

وأهل الكتاب عبد الطاغوت باختاذ أحبارهم  يعين وجعل منهم عبد الطاغوت . )) القردة ((على أيش؟ على 

من دون اهللا والمسيح بن  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ((ورهبام أربابا من دون اهللا فإن اهللا قال عنهم: 

قال عدي بن حامت للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: يا رسول اهللا لسنا مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا )) 

أولئك شر مكانا وأضل  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  نعبدهم ، فبني هلم أن طاعتهم يف معصية اهللا هي عبادم .

اجلملة هذه من أحسن ما يكون يف تقرير أن هؤالء شر من املسلمني يف املكان ؛ وهلذا مل  عن سواء السبيل ))

يقول  قل هل أنبئكم بشر من ذلك )) ((، أوال آية  تأت جوابا من الرسول بل جاءت جوابا من اهللا عزوجل

صفات اللعنة والغضب أي املوصوفون ذه ال أولئك )) ((؛ لكن هنا قال:  فذكر األوصاف ؛ القائل: نعم نبئهم

شر مكانا من من ؟ من املؤمنني باهللا الذين آمنوا  من من ؟ عبادة الطاغوت هؤالء شر مكانا ، ؟ واملسخ والرابع

مأواهم  ،باهللا وآمنوا مبا أنزل إليهم وما أنزل من قبل شر مكانا ؛ وذلك ألن هؤالء مكام النار ـ والعياذ باهللا ـ

اسم التفضيل يشرتك فيه املفضل واملفضل عليه  فإن قال قائل: املعروف أن واهم اجلنة .النار، وأولئك املؤمنون مأ

 (لكن هذا كقول الرسول عليه الصالة والسالم:  ليس فيها شر ،اجلواب: ال يف أصل املعىن فهل يف اجلنة شر ؟

شرها مع أن اآلخر ما فيه شر، خري صفوف الرجال أوهلا وشرها  خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )

مع أن أصحاب النار  أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) ((آخرها، وعكسه مثل قوله تعاىل: 

ليس عندهم خري وال حسن املقيل ؛ فمثل هذا التفضيل يقول علماء البالغة هو تفضيل ليس يف الطرف اآلخر 

هل املراد باملكان ما يقابل الزمان أو املراد  أولئك شر مكانا )) ((قوله:  اء يف خري أو يف شر .منه شيء سو 

 (( األمران، فهم مكام شر نار ألنه نار ومكانتهم شر ألم األرذلون . املكان املكان واملنزل أو األمران ؟ 

أضل عن سواء السبيل، أضل اسم يعين وأولئك  (( شر ))هذه معطوفة على  وأضل )) ((يعين  وأضل ))

أضل اسم تفضيل من الضاللة ؛ نعم من الضاللة أشد ضالال عن سواء السبيل أي  تفضيل من أين يا عبد اهللا ؟

عن الطريق املستوية املستقيم ؛ فهو يشبه إضافة الصفة إىل موصوفه يعين عن السبيل السواء ؛ هؤالء شر مكانا 

وقد يقول قائل:  . شر مكانا )) ((ال ؛ لكن نقول فيها مثل ما قلنا يف  ننيؤمباملوهل  وأضل عن سواء السبيل .



لعل هذا من باب التنزل مع اخلصم ألن اخلصم يدعي أن املؤمنني شر مكانا وأضل عن سواء السبيل فيقال أنتم 

لتفضيل بني شر مكانا وأنتم أضل عن سواء السبيل ؛ لكن ما قررناه أوال واضح ما فيه إشكال أنه قد يأيت ا

   ، نستمر أو فيه أسئلة ؟ انتهى الكالم على اآليات شيئني ليس يف أحدمها شيء من املعىن .

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو  ((صدقت ويشهد لصدقك قول اهللا تبارك وتعاىل: اجلواب:  الشيخ :

وما وقع للسلف الصاحل حيث قالوا لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا  مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ))

  عليه بالسيوط .

أن النيب  غير المغضوب عليهم )) ((شيخ بارك اهللا فيكم ! ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعاىل:  السائل :

املراد منها النصارى هل هذا   الضالين ))وال ((صلى اهللا عليه وآله وسلم فسرها بأن املراد منها اليهود وكذلك 

  صحيح ؟

  النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصالة والسالم . ، مث ال يصح عن هذا احلديث ضعيف الشيخ :

  هل املسخ قد يكون معنويا ؟  السائل :

؛ وإذا  وال ينتفع باحلق. قد ينتكس ـ والعياذ باهللا ، ا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبها ما إذا قلناجلواب: أ الشيخ :

أما يخشى الذي يرفع رأسه إلى  (قلنا إنه حسي فكذلك أيضا ؛ أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

  .السماء أن يحول اهللا رأسه رأس حمار أو يجعل صورتهم صورة حمار ) 

وسلم واآلن عداوم أشد من هم مغضوب عليهم بعد بعثة النيب صلى اهللا عليه وآله قلنا إن النصارى  السائل :

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن   ((عداوة اليهود إذ قول اهللا تعاىل: 

  ؟  أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ))

؛ وين هذا ؟ النصارى الذين يف عهد النيب  ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا )) ((اقرأ آخر اآلية ؟  الشيخ :

والقرآن  ؛ أما النصارى يف وقتنا احلاضر أبدا ؛ لو يسمعون السنة من أوهلا إىل آخرها صلى اهللا عليه وآله وسلم

  من أوله إىل آخره ما 

  هل جيوز للمسلم أن يقول لليهود والنصارى : إخوان القردة واخلنازير ؟ السائل :

 مقام الدعوة، ال بأس، ال بأس أن يقول ؛ لكن أنا عندي املانع ما هو مناسب ، خصوصا يفاجلواب:  الشيخ :

تقول تعال يا أخ القردة واخلنازير أؤمن مبحمد ! ما يصري هذا ؛ لكن على سبيل اخلرب قد يقال  جتيء لواحد مثال 

الناس إيل وإنكم ألبغض إيل من  باجلواز، عبد اهللا بن رواحة ملا مجعهم . عليهم النخل قال إين جئتكم من أحب

  عدتكم من القردة واخلنازير .



  

هل اآلية هذه املراد منها املقارنة بني أهل  )) عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟غريهم من أهل الكفار وأم قد الكتاب و 

غريهم أضل منهم ؛ وهلذا أباح اهللا لنا من اليهود والنصارى اآلن املناظرة بينهم وبني املسلمني والشك أن  الشيخ :

نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم مما يدل على أم أرفع مرتبة من املشركني  ما مل يبح من غريهم ، أباح لنا

  واوس .

  هل يشبه املسلمون الذين يتعاملون بالربا بالقردة واخلنازير من جهة التشبه املعنوي ؟ السائل :

هم على خطر لكن إذا قلنا إن القردة واخلنازير أمر معنوي فال إشكال لكن إذا كان حسيا فيخشى أن  الشيخ :

  يقع م ذلك .

هل تشنيع بعض من مل يفهم دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بقوهلم " وهابية " يعد تنقيصا من اسم  السائل :

  اهللا الوهاب ؟

نسبة إىل هذا املذهب ، يظنون إن شيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا أنه جاء ، وهابية  ال الاجلواب:  الشيخ :

  مبذهب جديد وهو صحيح هو مذهب جديد بنسبة هلم لشركهم لكنه بنسبة ألهل السنة ليس مستقال.

  أليس فيه تنقيصا ألسم اهللا الوهاب ؟ السائل :

يص اهللا أبدا يريدون تنقيص املذهب ولكن نقول إنه ال،ال ؛ هو تنقيص هلذا املذهب ألم ما يريدون تنق الشيخ :

كذلك ما أتى الذين من  ((ليس بغريب الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب جمنون شاعر؛ بل قال اهللا تعاىل: 

  .ساحر أو مجنون ))  قبلك من رسول إال

خرجوا به واهللا أعلم  وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو 

ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولهم اإلثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد اهللا 

لوا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل قا

إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 

  . اهللا ويسعون في األرض فسادا واهللا ال يحب المفسدين ))

   ؛أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  ؟ أكثر من قراءة عبد الطاغوت )) ((يف قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :



ألن  وعبد الطاغوت )) (( :فيها عبد فعل ، والقراءة الثانية عبد الطاغوت )) ((قراءتان، قراءة األوىل  الطالب :

  عبد اسم ؛ 

  اسم يعين عبد مبعىن عبد وعبد كالمها واحد كسبع وسبع . الشيخ :

  هذا معطوف على أي شيء ؟ عبد الطاغوت )) ((على قراءة بالفعل  الشيخ :

  على قردة ؛  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  ،  ه اهللا ))نعل ((معطوف على  الطالب :

  نعم يعين من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت . الشيخ :

  ذكرنا أن أمجع ما قيل يف معىن الطاغوت ؟ الشيخ :

  حده يف معبود أو متبوع أو مطاع .كل ما جتاوز به العبد  الطالب :

  من قال هذا ؟  الشيخ :

  ابن القيم رمحه اهللا . الطالب :

   ؟مكانا ))  ((أعراب  أولئك شر مكانا )) ((قوله:  الشيخ :

  متييز ؛  الطالب :

   متييز أليش ؟ الشيخ :

  ملا انبهم من اسم التفضيل  الطالب :

  هل هنا قاعدة يف هذا املوضوع ؟  الشيخ :

  نعم اسم موصول بعد اسم التفضيل يكون متييزا له ،  الطالب :

  . أعز نفرا ))... أنا أكثر منك ماال  ((مثل  الشيخ :

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  وإذا جاءوكم قالوا آمنا )) (( إذا جاءوكم )) ((وجل:  قال اهللا عز

من فوائد هذه  . أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ))قل هل  ((قال اهللا تعاىل:  ومن معه ؛ ما أخذناها .

 هل أنبئكم )) ((للقلب   ألن ذلك أمكن يف النفس وأريح ؛ اآلية الكرمية: عرض اخلطاب بصيغة االستفهام

قل هل ننبئكم باألخسرين  ((ومثله قوله تعاىل:  هل أنبئكم على من تنزل الشياطين )) ((ومثله قوله تعاىل: 

أن هؤالء اليهود الذين سخروا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه هم ومن فوائد اآلية الكرمية:  . أعماال ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن العربة  شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ملا اتصفوا به من الصفات املذكورة .



لى هذا أنه ينبغي لنا أن ال ننظر إىل منزلتنا عند الناس ويتفرع ع .مثوبة عند اهللا ))  ((باملنزلة عند اهللا ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  وجل ، وإذا صححنا ذلك كفانا اهللا مئونة الناس . وإمنا ننظر إىل منزلتنا عند اهللا عز

قوله: اسم التفضيل قد يقع فيما ال يشرتكان يف أصل املعىن أو قد يقع بني شيئني ال يشرتكان يف أصل املعىن ؛ ل

 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا )) ((؛ وكذلك باخلري  ألن املعىن بأشر من ذلك بشر من ذلك مثوبة )) ((

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصفوا ذه  وال خري يف مستقر أهل النار .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الغضب هللا  وت .الصفات األربعة: اللعنة و الغضب واملسخ وعبادة الطاغ

والغضب صفة من غير المغضوب عليهم ))  ((ويف سورة الفاحتة  وغضب عليه )) ((وجل ؛ لقوله:  عز

وجل لكنه من الصفات الفعلية ، وقولنا من صفة ذاته ألن ال يقول قائل إن الغضب هو  صفات ذات اهللا عز

منفصل عن ذات اهللا ؛ وهذا هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن الغضب صفة من االنتقام واالنتقام شيء 

؛ وفسره أهل التحريف بأن املراد به االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ فمن أثبت  صفات اهللا ثابت هللا احلقيقة بال حتريف

؛ ولكن هذا التفسري مردود أوال مبخالفته اإلرادة قال املراد به إرادة االنتقام ومن مل يثبتها قال املراد به االنتقام 

أنه خمالف ملا عليه السلف  :ثانيا . ظاهر اللفظ ؛ واألصل يف األخبار أن يؤخذ على ظاهرها إال بدليل صحيح

فلم يأت عن الصحابة وال التابعني وال األئمة حرف واحد يفسر الغضب باالنتقام أو بإرادته ؛ وسكوم عن 

، فيكون تفسريه باالنتقام  اهرهظهر دليل على أيش ؟ دليل على إمجاعهم على أن املراد به تفسريه مبا خيالف الظا

ثالثا: أنه يكذبه القرآن  وجل . أو إرادته خمالفا إلمجاع السلف ؛ وهذه قاعدة نافعة تفيد يف كل صفات اهللا عز

 انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين )) فلما آسفونا ((يعين يبطل هذا التفسري القرآن الكرمي وذلك يف قوله تعاىل: 

آسفونا  ((جواب الشرط، وانتقمنا ))  ((أي أغضبونا ؛ ومعلوم أن اجلزاء غري الشرط ،  آسفونا )) ((فإن معىن 

الرابع:  فعل الشرط ، وجواب الشرط خيالف الشرط بالشك ؛ فهذه اآلية الكرمية ترد عليهم ذلك التفسري . ))

لنا إنه اإلرادة، إرادة االنتقام أو انتقام فإن الزم ذلك أن يكون هناك غضب ألن إرادة أننا إذا تنزلنا معهم وق

االنتقام أو االنتقام نفسه ال يكون إال عن فعل شيء ال يرضاه املنتقم ، وهذا يكون نتيجة للغضب ؛ فهم مهما 

ض احملققني يقولون إن طريقة هنا عبارة تذكرة يذكرها حىت بع وجل . فروا البد أن يلزمه إثبات الغضب هللا عز

السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم ؛ وهذه العبارة فيها حق وباطل؛ أما احلق فقوهلم: طريقة السلف أسلم 

، تناقض األوىل متاما  ؛ وأما الباطل فقوهلم: طريقة اخللف أعلم وأحكم ؛ ألن هذه مجلة األخرية تناقض األوىل

السفه ألن ضد العلم اجلهل وضد احلكمة السفه فكيف ميكن أن يكون هناك  ألنه كيف السالمة مع اجلهل أو

سالمة بدون علم وحكمة ؛ فمىت كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم؛ ويدل على هذا أن 



السلف واحلمد هللا مملوءة كتبهم بتفسري آيات الصفات وأحاديثها ، مل يأت عنهم كلمة واحدة يقولون واهللا ال 

، ال نعرف معىن احلديث، أبدا ؛ بل كانوا يقولون املعىن معلوم والكيف  ، ال نعرف معىن اآلية نعرف هذا املعىن

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  كما جاءت بال كيف؛ فطريقة السلف إذا أعلم وأسلم وأحكم .جمهول ويقولون  

وهل هذا  وجعل منهم القردة والخنازير )) . ((ىل: قدرة اهللا عزوجل على مسخ اإلنسان قردا وخنزيرا ؛ لقوله تعا

 هذا أمر كوين وليس أمرا شرعيا . كونوا قردة )) ((كوين ؛ فقوله تعاىل:  اجلعل جعل كوين أو جعل شرعي ؟

مادام ليس يف طلبه عدوان ؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ال يستعصي اإلنسان طلب الشيء من اهللا عزوجل

يعين ولنضرب هلذا مثال: رجل مريض مبرض السرطان ، بعض الناس يقول مرض السرطان مرض ال يرجى برءه 

وهذا هو الغالب الشك ؛ لكن بعض الناس ييئس ويقول كيف أدعوا اهللا أن يربئين من هذا املرض والعادة أنه ال 

املرض قادر على رفعه ، والذي خلقك ومل تك شيئا قادر على أن  يربئ منه ؛ وهذا غلط عظيم ألن الذي أوجد

أنى يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا وقد  ((يعيدك كما كنت ؛ وهلذا ملا قال زكريا عليه الصالة والسالم: 

فال تيئس  كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا )) ((قال اهللا تعاىل:  بلغت من الكبر عتيا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حكمة اهللا تعاىل يف العقوبة ، حيث جيعل اجلزاء من   على كل شيء قدير .اهللا

أم عوقبوا هم بأيش ؟ بغل يدهم ؛ فاجلزاء دائما  يد اهللا مغلولة )) ((جنس العمل وسيأتينا يف قول اليهود 

أو يف العقاب، ففي احلديث عن النيب صلى  يكون من جنس العمل، اجلزء باجلزء والكل بالكل سواء يف الثواب

حىت الفرج بالفرج ، وهذا يف  من أعتق عبدا أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار ) (اهللا عليه وآله وسلم: 

ألن التفريط حصل يف  ويل لألعقاب من النار ) (الثواب ، ويف العقاب قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ابة رضي اهللا عنهم على عجل فكانوا ميسحون أقدامهم وال يسبغون فنادى عليه الصالة األعقاب توضأ الصح

ما أسفل من الكعبين من  (وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ويل لألعقاب من النار )  (والسالم: 

نازير سبق أن قلنا إن القرد هنا احلكمة يف جعلهم القردة واخل فهنا اجلزاء كان جزئيا على قدر املخالفة . النار )

ومن فوائد اآلية  أقرب ما يكون لإلنسان، واحليلة اليت فعلوها أقرب ما تكون للحل واإلباحة ولكنها حمرمة .

فإن قال قائل: هل يشمل هذا  الكرمية: أن كل من عبد غري اهللا فقد عبد الطاغوت يعين عبد عبادة الطاغوت .

قلنا  ؟ينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ) تعس عبد الد (ما جاء يف احلديث: 

فإن قال قائل: على هذا التقدير يكون عيسى عليه  نعم إذا جعل املال هو أكرب مهه فإن هذا نوع من العبادة .

؛ ألن معىن عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعين الطغيان ؛  اجلواب: ال الصالة والسالم طاغوتا ؟

إنكم وما  ((فالطغيان اآلن  يعود على من على العابد أو على املعبود ؟ على العابد ، وملا أنزل اهللا تعاىل: 



قال  تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها ورادون لو كان هؤالء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ))

املشركون للرسول عليه الصالة والسالم إذا عيسى بن مرمي يف النار ألنه إمنا عبد من دون اهللا ؟ فأنزل اهللا تبارك 

ما هو إال جدل ، فبني أن متثيلهم عيسى  ((إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ))وتعاىل: 

ائد هذه اآلية الكرمية: أن من اتصف ذه ومن فو  . ما ضربوه إال جدال بل هم قوم خصمون )) ((قال: 

ومن فوائدها: أن من اتصف ذه الصفات  أولئك شر مكانا )) . ((الصفات فهو شر الناس مكانا ؛ لقوله: 

: وجل مث نبدأ درس اجلديد فقال اهللا عز . وأضل عن سواء السبيل )) ((فهو أيضا أضل الناس سبيال ؛ لقوله: 

للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه ؛ والفاعل  جاءوكم )) ((اخلطاب  ا ))وإذا جاءوكم قالوا آمن ((

وقد  (( منافقوا اليهود ، يأتون النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولون آمنا ؛ لكن بأفواههم ومل تؤمن قلوم .

سة واملصاحبة يعين متلبسني الباء هنا قالوا إا للمالب دخلوا بالكفر )) دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به )) ((

أي بالكفر متلبسني ؛ فهم عند الدخول وعند اخلروج على الكفر حىت لو  وهم قد خرجوا به )) (( بالكفر .

؛ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به من قبل ، خرجوا بالكفر وخيرجون  قالوا آمنا فإننا قلوم مل تؤمن منافقون

وقالت طائفة من أهل الكتاب  ((بعضا مع املسلمني  علىإذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا حىت قال بعضهم 

 كم .وال تؤمنوا إال ملن تبع دين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ))

، واسم التفضيل هنا على  أعلم منكم مبا كانوا يكتمون أي خيفون من الكفر واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((

بابه وهكذا كل ما جاء كلما جاء هذا الوصف ذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل وقد غضب من فسره 

واهللا عليم أو عامل مبا كانوا يكتمون ؛ ألنه إذا  قالوا واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((باسم فاعل حيث قال: 

؛ لكن هم فروا من  قال عليم أو عامل مل مينع املشاركة لكن إذا قال أعلم منع املشاركة، أعلم ما فيه أحد مثله

قالوا إذا قلنا أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل عليه  شيء فوقعوا يف شر منه

   الصفة يف


